ส่วนที่ 1
1.1 บทนา
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทา
งบประมาณและพัฒนาเทศบาล และท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือ ดร้อนของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
เทศบาลตาบลปรุ ใหญ่ เป็ นองค์กรมีห น้าที่ห ลั กในการบริห ารจัดการพัฒ นาบริก ารสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม สร้าง
ความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุ่งเน้นให้ภ าคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน ดังนั้น เทศบาลตาบลปรุใหญ่ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะดาเนินการ
ปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อให้
ท้องถิ่นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผน
ดาเนินการ สาหรับแผนดาเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทาง
ในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการ
ทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนดาเนินการ และจะทาให้การ
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนดาเนินการ มีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิ ภ าค รั ฐ วิส าหกิจ และหน่ ว ยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดาเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงั นี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่าง ฯ และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ
ดาเนินการจริ งในพื้นที่เทศบาลตาบล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ ง
นั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดาเนินงานพัฒนาจังหวัด / อาเภอ หรือกิ่งอาเภอแบบ
บูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่ น จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน
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ส่วนที่
1.1
1.2
1.3
1.4
ส่วนที่
2.1
2.2

1 บทนา
บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอผู้ บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้
แผนการด าเนิ น งาน ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จัดทาประกาศขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น เรื่อ ง
แผนการดาเนิ น งาน (องค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด / เมืองพัท ยา / เทศบาล / องค์การบริห ารส่ ว นต าบล
...............) ประจาปีงบประมาณ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หากคาด
ว่าจะดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทาแผนการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
ท้องถิน่
ภายหลั ง จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานแล้ ว หากองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่ว ย
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1,2,3,4,....)
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ใน การติ ด ตามการ
ดาเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทาดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1. เป็ น เครื่ องมื ออย่ างหนึ่ งที่ช่ว ยให้ เ ทศบาลตาบล สามารถดาเนิ นการพัฒ นาได้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนาแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของเทศบาล
3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว
4. สามารถจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป
6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้าซ้อนในหน่วยงาน
7. เกิดการประสานบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

